
Murhellitten

UroMtrst,
Cosca

Pijca Palnnou Pitkäsiä ja
Lowen Kylästä,

Helelm Jacobin Mr/
loca

Lapsens murhan tabrm/ Pai-
mion Kircon nummella/

Parhan nuorrdens ijan cucoi-
stuxen ajalla mestattin/

Sma 16. p. Heinö.Cuusa sisällä rkMNH WNrMä,

loöonga hön itzensö nijntninea-
tuwamcn syndincn sydämmclllscl-

lä synnin tunnolla ja
Turlvamisella Vapahtajan Is-

susen calliscen ansioon walmistl.
(allille suruttomillt, MMM« ja haureuistH

elam«t«t<sa harjoitsawaisitlt watoitnfcfi.
O<n wainajAN oman anomisin jälki»

cötoonpandu
Tbcmas Aagwnldln Pojalda.



W. c. O! lEsu Chnste wlatoi» «,

r. i.

'. Jumal' ole ormoinen: Mä
sangen juuri syndinm Olen juur
julmast elänyt, Sielun ja
Ruumin lykännyt.

2. Ainia n alamaischen, Helwelln su«dm ttthm, St häjy hengi wittttli, Lihan
ja werm pttteli.

g. Jo osan neliöttä «vuotta, Wiriln wl»
tan walkia, Ma' nuorun«ikan uhroisin
Perltllill. mailmaa seuraisin,

4. Taäll luodin beidän eanstanfa, Hatys
ja ilkias halusa, Näin yöt ja päiwät culu,
lin, Jumalan Armot tuhlaisin.

5. Ett' luowuin pojes hywästa, Siitt'
taiwallistst ISWa, Hänen Tawarans
haastaisin, Mun pcrindöni huckaisin.

6. Smtäbdcn caxijn cahlcisin. Sielun
ja ruumin mä jouduin o-

Kman, Pirun ja mailman linncihaan.
?. Tas' minun fijnni sai, Nyt wa«sa llmsm Hanm lain; Cuin aina huusi pe,

ram Culungas iuoxet lapseni?
8. Woi! cucast sun nyt pelastaa, As-



wtlln plmläfi tornissa? Ms rucoss Poi-
caan lEsusta, Sit' teurax tekty

y. ?.lb! sijws Isän wckaan?, Sun neu-
wos ed.ss, apuni, Ett' s»)dämmes nijn lqm«
beni, Mun cuollen coiran puodein.

ia. Nyt fangi minä waiwcuncn, Sun
Poicas Ansioon lurwailm; mull an-
noit aldiri, Syndeinl maror läydesi.

ii. O! minun racas Isä'ii, Lcpy la so-
wi cantzani. Sä armon o!tt luwanr.ut,
Nijll' cuin Sinuun on turwannut.

,2. Sen lupauren päälle, nijn lEsus on
Sowiltajimi, Hän cuoli lähden Golgalhas,
Sijn murha-laroS cauhias.

,z. Sentähdcn olen iloisan, Sisällistssisitlusan; Waick' ulconaiscl mliodolla, Mun
syy on alas catzclla.

«4. Mutt' lEsureni armosta En epäil',
Henqi todistaa, Ett' olcn armon lunnosa,
Ehk' ruumin luo?t raudoisa.

,f. Woi! älkät sitä sureco, Sucun' la
luttun huolico, Mullt Chlisti.weljen, sisa-
ren , Ett' hlwott' on jo firwehen.

16. Sill' mnun mielen', menoni, Täh-
teä, ajatus, haluni, Pois Mld' on kaätty
Taiwaftcn, lEsuM zloon ijäiseen.

H H 5

,?. Ah ! wiela soisin todella: Ell's wol.
sit minu cuullella, O '. Mies sä raucka ht-
<uman, Sun cMtae «avull asuman.

>«.



Mun täytyy: anda fibatta,
rl kijnii niwotta, Nyt kirwn ale taipuman.
Ii mitoin luondoo cuoleman.

19 Ah! minä huocan, toiwotan, SijK
HERra Jumal Taiwahcm, Alidacon calu,
muren sull. Sun »main syndeis tähden. tull.

-o. Paäll fydammes hauMftn, Saat»
iocon piston, murhm ftn, Cltas taall g»
nwn ajaft, Ia et hclwttin waiivasa.

21. Ilkeyttas nyt itkisit, Pcrkcltn kädest
päästi. Nait' muiitutan sul todesta, Ah!
<tzi. rucoil' ICsulia.

22. Wiel' ennen cmn mcl cumaxan, I«
tzen (uolemian ojennan, Nuorucaiset M'
ilmoitan, PoliN ja pijlM' mlästutan.

23. Ah ölkat « nijn pahasti, Mun pe«
rasHu iulm>ll Synniscl rictais eläkö. Ia
helwttlihin fkndäkö.

24. N,mi palai/cai fo fuoxusta, Hel<
wetin tutm cuchusta, Rippucat hartast
tasa, Nuorudcn ajan warasa.

2f O! JM, äiit wckahat. Muut pal<
eMien halotat, Catzocat peraan tarckastt,
La, in la wKm' hana «ii.

25. Jos itze lelf on olema, Sydämmes
Stktus. tmmosa, Ensitt synnin catumus,

toista Hcnaen hallitus.
H?. Ett' YER.?N iälkm sitt. Heil



tsimerNr laidalsit, Mn yot sa palwäl cu.
lutta, Ett' Taiwaas Mt' iloita.

28. Ah! lE,us ihe neumocm, Teit»
Vmgellänsa walaiscon, Ett' mnnosane lunde-
maan, Ia HmZeS itze ujcomaan.

29. Tulisitte sen huomimaan, Euina'
ftr?el wiccas On suckela silllamalla, Cuin nauru leikill jutcllan.

:o. Jos perhtNen! ftn sanotte, Parhan»
«päälle panette, Wn rucouxis
Nijn sielunne on rauhafa.

:i. Sill muutoin ette ikänä, Saa walt«
tä wlhan licckiä, M«ll'osallilet olttta Sy»«
neistä, joit he harjoittaa.

te mun Isan. Hiten?. Wel"
jen, Sisaren, Sucuni, Mät tsstcdes mur«
hella, Ia eatkeralla itculla.

zz. Mun täbten itzeen sullon». Ia sydän»
Hanne rundoco; Andacat HRRran hallu.sa Mun sielun olla ilosc.

34. Ah! rucoilcat te Jumala, Caicki
muut samall' tumalla, Sill coco mailm' pa«
hudes. On hcngellises huorudcs.

s. losa minä itz' waimainen, Elänyt
Olen syndinen, long lähden teitä muigu«
tan, Mun asteleisian waroitan.

36. Sill minä olin ilkiä, Ia si)dämmen
ol ylpiä. Se ensin mun sai co«u«m, Ia
liha sille huoruteen.

3?. Näit «n Mjältä lovilla, Wasn lFy«
HY



wy teille lawolla, Nuorucalset nyt sanella:
N H lamtcat pois halulla.

38. Ab! totta kerran todesta, Caicki ne
paical caubistaa. lois olet synnis elänet,
Ia himoianne totellet.

59. Ah! cuinssa wicras, cawala, On
Satan monetl lamassa, Cuin syndlsta tääll

ain päästä, käsiss, jalwoista.
40, Silloin cuin muolla juontte. Eli

ruin Kirckoon tulette, Nijn ombi hänen oh»
jansa, Teit l-iuns, corwiö, otzisa.

4'. Ne perkclen on lrimunsa, Ia kyllä
eorlat Mensa, Joilla hän aja iloisesi, wie
helwtttin fyll köykaistst.

42 Caickia nijtä johdalla, Cuin päällens
ilman iarmma, Coreun lähden panemat.
Ia mailma lacaa ajamat.

tz !<c

43. Ma wielä köyhä Ominen, Ia Lin»
nan fangl, syndinm, Mulftutan muille san-
ztille, Cahleis Linnois olemille:

44. Ah! ällät eauman sallico, Tundo»
ne calwaa anbaco, Waan nöylytläkät iym»
ne, Ia tunnussacat syndinne.

45. Andacat cunnia lumalall, Synnin
ja pirun woittalall', Ia sanocat nljn HEr»
ralle, lEsurell, Isän Pojalle.

46. O! Sinä lii,rmiottttu, Sidottu,nau,
111, ruostiltu; Wiatoin sangi lEsu Christ,

Sielun synnin sitchist.
4?. Meil' wialllsij sangeja, Cuin sywij

N>«-



tuumli calwosa, Olemme kyllä cManel,
Sielum hclweltin wietellel.

48. Sill' ei se ketän autuax wiel', Eik-
fgngia myös auta Ml', Cuin ylönmielm
tunnustaa, Ia mastoin tahtone julistaa.

49. Syndins, Oikun tdesa', Ia Lain
päälle,kaydesä, Ia todistajain cautta nijn,
Vaaditaan tunnustamaan jriyn.

50. Se cu n näin täsä tilasa cuole, ei
armosa? Eik nöyrast ch lEsufta, Ei

suingan
si. Mut' ne on fangit oiklat, lotc' oi»

lein syndlns lundewat, Cuin HERran Ar<
most Yengest i, Ia ltze miclest chywästa.

52. Sydämcstänsä catuwat. Ia kohda-
stansa puhumat, Ei caunistcl', Eik estele,
Ei pahuttansa peittele.

53. Ei todistajaa toista ftt' Tarmifte,
Mutta kyynelit' Wuodallaa wilpittömästi,
Ia cmdcr anoonöyrasti

54. Nain Laki syndist alele, Ia Ewan-
mlium huutelee, lEsuren Anstoo ottamaan
Jumalan Armoon turwamaan.

fs. Sen Pyhä Hengi loimitta, 3W«
cuin syndins tunnustaa; Ei peljätä hcit' cuo«
lema, lEsuxcn Weri wirwotta.

s6. Nyt olen pälmän päätellyt, Ia tel*
dän bywäst jatellyt, Rucoilen wielä Juma-
la ! Sido nijn perktl cahlcilla.

l?. Ctlei hän ms rijwaisi, Ia helmet-
ti-



Mn «mdalss. Niln suuris joucos monla,
(Nlchtn la Wcnwon«pjuoiia.

58. Cuin caikis paicois juoewal. Pyh'
»öt ja päiwat pauhawat, HmgMs
palama. Ia synnin tiellä lacaum.

59. O! lEsu rauhan Ruhtinas. Siu.
na ain' meidän Suo Rauha
taikltl Canlas!t, Siunaus, onni LaiUe.

60. Witl Vlimmäinln Pamimme l O!
ZEsu hywa Paimen sä! Ann Anges A<
la - Paimenill', TaM' Scuracundaas cai-
l,twill'.

61. Nyt ilmat, maat ja ykmiset. Elä«
l«ät, cuolel cappalct. Colminaijutell Cor»
tia Vliftys, kijtos cunnia

62. Tuocat alali lackamat', Täciyä la
Taimaas loppumat, Tyons, Neuwons o-

wat «orkiat, Salatut Duomions oikial»


